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વૈજ્ઞાનિક શોધો 

ક્રભ  ળધન ું નાભ  લષ  લૈજ્ઞાનનકન ું નાભ  દેળ  

૧ અબમદીલ ૧૮૧૬ શન્પી ડેલી બ્રિટન  

૨ અલ્ટ્રાલામરેટ કકયણ  ૧૮૯૬ કીન્વન  શરેન્ડ  

૩ અલકાળમાન  ૧૯૫૭   યનળમા  

૪ આઈવટ નવધધાુંત  ૧૯૫૨ એપ.વડી  બ્રિટન  

૫ આન લાુંનળકતા ૧૮૬૫ ભેન્ડરે ઓસ્ટ્રરમા  

૬ એન્ટીવેસ્ટ્ટટક લાઢકા  ધધનત  ૧૮૮૫ રડષ બ્રરરટય  બ્રિટન  

૭ એરરીન ૧૮૯૩ ડ્રેવય  જભષની  

૮ એયટરેન  ૧૯૦૩ યાઈટ િધવષ  અભેકયકા  

૯ ઓકકવજન  ૧૭૭૪ રીરટરી ઇગ્રેન્ડ 

૧૦ શાઈડ્રજન  ૧૭૭૪ શને્રી કેલેન્ડીવ બ્રિટન  

૧૧ નાઈરજન  ૧૭૭૨ ડે.રૂધયપડષ   બ્રિટન  

૧૨ ભેગ્નેનળમભ  ૧૭૫૫ શમે્પી ડેલી  બ્રિટન  

૧૩ તયતા દાથષન નનમભ ,ઉચ્ચારન  ઈ.વ.પલૂષ.૨૦૦  આકકિભીડીઝ ઈટારી  

૧૪ ઉત્કક્રાુંનતલાદ  ૧૮૫૯ ચાલ્ટ્વષ ડાનલિન  ઇગ્રેન્ડ 

૧૫ ઉષ્ણતાભાન ( થભોભીટય) ૧૫૯૩ ગેરીરીમ  ઈટારી  

૧૬ કરયપભષ ૧૮૩૧ ગટયી  અભેકયકા  

૧૭ કેલ્ટ્ય રેટીંગ ભળીન  ૧૮૩૧ બ્રાઈવ ારકર  ફ્ાુંવ  

૧૮ કાર્ ષયેટય  ૧૮૭૬ ફડષ શલ્ટ્ડય  અભેકયકા  

૧૯ કકલનાઈન ૧૮૧૮-૨૦  ેલ્ટ્રેટીમય અને કાલેન  ઉ.ફ્ાુંવ 

૨૦ કેભેય  ૧૮૨૨ જવેપ નનટવે ફ્ાુંવ  

૨૧ કેરકગ્રાપ  ૧૮૨૬ જગદીળચુંદ્ર ફઝ  બાયત  

૨૨ કાુંડા ઘકડમા  ૧૭૯૧ બ્રફગ્્ ુંએટ  ફ્ાુંવ  

૨૩ રરક ઘકડમા  ૧૬૫૬ શાઈજેમ્વ  શરેન્ડ  
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૨૪ ભીકેનીકર ક્રક  ૧૭૨૫ આઈનવિંગ & રીમુંગ બ્રરિંગવાન  ચીન  

૨૫ ગામયરક-કુંાવ  ૧૯૧૧ ઈબ્રરભય રેયી અભેકયકા  

૨૬ ગ્રાઈડય  ૧૮૫૩ જમોજ વેર  ઇગ્રેન્ડ  

૨૭ ગ ર ત્કલાકષણ નનમભ  ૧૬૬૫ આઇઝેક ન્્ ટન  બ્રિટન  

૨૮ ગ્રશભુંડ ગનત નનમભ  ૧૬૦૯-૧૦  કેટરય  જભષની  

૨૯ ગેલ્ટ્લેનનભટય  ૧૮૨૦ રલીગય  જભષની  

૩૦ ગ્રાભપન  ૧૮૯૭ એનભર ભબ્રરિન  જભષની  

૩૧ ઘકડમા  ૧૬૫૭ શાઈજેમ્વ  શરેન્ડ  

૩૨ ચરબ્રચત્ર  ૧૮૯૩ થભવ આલ્ટ્લા એડીવન  અભેકયકા  

૩૩ જેટ એન્ન્જન ૧૯૩૦ ફ્ેંક વ્શાઇટર  ઇગ્રેન્ડ  

૩૪ ટયીડ  ૧૮૬૬ યફટષ  વ્શાઈટશટે  ઇગ્રેન્ડ  

૩૫ ટેંક  ૧૯૧૪ અનેરટસ્રલટેન  ઇંગ્રેન્ડ 

૩૬ ટેરટ ટય ફ ફેફી  ૧૯૭૮ રટેટ અને એડલડષ  બ્રિટન  

૩૭ ટેરીગ્રાપ  ૧૯૩૭ વેન્્ ુંઅર ભવષ અભેકયકા  

૩૮ ટેયેરીન ૧૯૪૧ કપલ્ટ્ડ-કડક્વન  ઇગ્રેન્ડ  

૩૯ રાન્ન્ઝરટય ૧૯૪૯ ફેયડીન ળકરી  અભેકયકા  

૪૦ નેટચ્્ ન (લરૂણ) ગ્રશ  ૧૮૬૪ ડૉ.જમુંત નારીકય બાયત  

૪૧ ક નત્રભ જીન્વ  ૧૯૬૯ ડૉ.શયગનલિંદ ખ યાના  બાયત  

૪૨ ઈસ્ટ્ન્ડેન    એચ. ઈ. લટયભેન  અભેકયકા  

૪૩ ઇરેસ્ટ્ક્રક ઈસ્ત્રી    એચ.ડફલ્ટ્્  નવભી  અભેકયકા  

૪૪ ઇરેક્રન    જે.જે.થભવન  બ્રિટન  

૪૫ કસ્રભક કકયણ    આય.એ. નભરીકન અભેકયકા  

૪૬ ક્ષ કકયણ  ૧૮૯૫ ડફલ્ટ્્ .કે યન્તેજન  જભષની  

૪૭ નરન્ટીંગ રેવ  ૧૨-૦૮-૧૯૦૩  જ્શન ગ ટન ફગષ  જભષની  

૪૮ ટાઈ યાઈટય  ૦૨-૦૬-૧૯૦૫ કક્રરટપય વલ્ટ્વ  અભેકયકા  

૪૯ ટે યેકડષય  ૧૮૯૮ લલ્ટ્દેભેય  ્ ુંરવેન ડેન્ભાકષ   
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૫૦ ટેરીપન  ૧૮૭૬ ગે્રશાભ ફેર  અભેકયકા  

૫૧ ભેગાપન    થભવ આલ્ટ્લા એડીવન  અભેકયકા  

૫૨ ટેરીનલઝન  ૧૯૪૧ જે.એર.ફામડષ  રકટરેન્ડ  

૫૩ ગ્રશની ગનતન નવધધાુંત  ૧૬૦૯ કેટરય  જભષની  

૫૪ ક્લન્ટભન નવધધાુંત  ૧૯૦૦ ભેક્વ ટરેક  જભષની  

૫૫ ડામનેભાઈટ ૧૮૬૬ આલ્ટ્ફે્ડ નફર  રલીડન  

૫૬ ડામનેભ (નવધધાુંત) ૧૮૩૧ ભાઈકર પેયેડે  બ્રિટન  

૫૭ ડામનેભ (વાધન)   ીવીનટ્ટી ઈટારી  

૫૮ ડીઝર એન્ન્જન ૧૮૯૭ રૂડલ્ટ્પ ડીઝર  જભષની  

૫૯ થભોભીટય ( ાયાન ું)   જી.ડી.પેયનશીટ  જભષની  

૬૦ થભોભીટય (વેન્ટગે્રડ રકેર)   એ.વેલ્ટ્વીમવ ફ્ાુંવ  

૬૧ નાઈરન  ૧૯૩૫ ડફલ્ટ્્ .એચ.કેયધવષ અભેકયકા  

૬૨ ન્્ રન    જેમ્વ ચેડનલક  બ્રિટન  

૬૩ રટન  ૧૯૧૯ ઈ.રૂધયપડષ   ઇગ્રેન્ડ  

૬૪ ેયેશટૂ  ૧૭૮૩ એચ.જે.ગાનેટીન  ફ્ાુંવ  

૬૫ પનગ્રાપ    ટભવ આલ્ટ્લા એડીવન  અભેકયકા  

૬૬ ફાઇનવકર  ૧૮૪૨ કે.ભેકનભરન  રકટરેન્ડ  

૬૭ ફાઇનવકર ( ટામય,શલા) ૧૮૮૮ જે.ફી.ડનર રકટરેન્ડ  

૬૮ બ્રફન તાયી વુંદેળ    જી.ભાકોની  ઈટારી  

૬૯ ફેકેરાઈટ  ૧૮૨૭ એર.એચ.ફેકરેન્ડ  અભેકયકા  

૭૦ ફેયભીટય (ાય) ૧૬૪૩ ઈ.ટયીવેરી ઈટારી  

૭૧ ભાઈક્રપન  ૧૮૭૭ ફબ્રરનય  અભેકયકા  

૭૨ ભટયકાય  ૧૮૮૫-૮૬  કારષફેન્ઝ જભષની  

૭૩ ભટય વાઈકર  ૧૮૮૫ જી.ડેઇભરય  જભષની  

૭૪ ભટય રક ટય    જી.િેડ ળ  બ્રિટન  

૭૫ ્ યેનનમભ  ૧૮૪૧ ભાટીન ક્રર જભષની  
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૭૬ યડાય  ૧૯૩૫ એ.એચ.ટેરય & એર.ફી.મુંગ  અભેકયકા  

૭૭ યફય ( લલ્ટ્કેનાઈઝ્ર) ૧૮૪૧ ચાલ્ટ્વષ ગડૂ ઇઅય  અભેકયકા  

૭૮ યેઝય (વેફ્ટી) ૧૮૯૫ કે.જી.જીરેટ  અભેકયકા  

૭૯ યેડીમભ  ૧૮૯૮ ભેયી ય યી  રેન્ડ  

૮૦ યેફ્ીજયેટય   જે.કકન્વ  બ્રિટન  

૮૧ બ્રરફ્ટ ૧૮૫૨ ઈ.જી.ઓટીવ  અભેકયકા  

૮૨ રેવય કકયણ  ૧૯૬૦ થીમડય ભાઈભન  અભેયીકા 

૮૩ નલદ્ય ત ગ    ટભવ આલ્ટ્લા એડીવન  અભેયીકા  

૮૪ નલદ્ય ત ભટય (એવી) ૧૮૮૮ નીકરા ટેરરા  અભેકયકા  

૮૫ નલદ્ય ત ભટય (ડીવી) ૧૮૭૩ ગે્રભ  ફેલ્ટ્જીમભ  

૮૬ નલદ્ય ત યક્ષક    ફેન્ાભીન ફે્કરીન  અભેકયકા  

૮૭ વફભયીન    જ્શન ી.શરેન્ડ  અભેયીકા  

૮૮ વભરથાનનક    એપ.વડી  બ્રિટન  

૮૯ વુ્ં  ક્ત સકૂ્ષ્ભદળષક  ૧૫૯૦ ઝેડ.જેન્વન  શરેન્ડ  

૯૦ વાઈકરરન    અનેરટ રયેન્વ  અભેકયકા  

૯૧ વીલલાન વુંચ  ૧૮૪૫ આઈ.એન.નવિંગય  અભેયીકા  

૯૨ રઘ ગણક - રગેયીમભ  ૧૬૧૪ જન નેનમય  રકટરેન્ડ  

૯૩ વાેક્ષલાદ  ૧૯૦૬ આલ્ટ્ફટષ આઈન્રટાઈન જભષની  

૯૪ આન લુંનળકતાન નનમભ  ૧૮૬૫ ભેન્ડર  ઓરરીમા 

૯૫ 

તયતા દાથષન નનમભ-
આકકિભીડીઝન નનમભ    આકકિભીડીઝ   

૯૬ રેક્ટય  ૧૮૯૨ ક્રઈરીચ  અભેયીકા  

૯૭ ાલયભૂ  ૧૭૯૫ એડભુંડ કટષયાઈટ  ઇંગ્રેન્ડ 

૯૮ નયીમકયક ટેફર  ૧૮૬૯ ભેન્દેરીક યનળમા  

૯૯ પથૃ્લી સમૂષની આજ ફાજ  પયે છે  ૧૫૪૩ કયનીક્વ  રેન્ડ  

૧૦૦ ાણીન ું પથૂ્થકયણ ૧૭૮૧ કેલેન્ડીવ  ઇંગ્રેન્ડ 
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૧૦૧ ેયેશ્્ ટ  ૧૭૮૩  ઈવ રીનયભન્ડ  ફ્ાુંવ  

૧૦૨ ેનનનવરીન ૧૯૨૮ ફ્રેનભિંગ & ફ્રયી  ઇંગ્રેન્ડ 

૧૦૩ ફનૂ  ૧૭૮૩ ભન્ટ ગલ્ટ્પીમય બાઈઓ  ફ્ાુંવ  

૧૦૪ ફેક્ટેકયમા - જીલાણ ું ૧૬૭૬ લાનલ્ટ્્ ું લેનશક  નેધયરેન્ડ  

૧૦૫ પટગ્રાપી  ૧૮૨૭ જવેપ નનઈટવે ફ્ાુંવ  

૧૦૬ પાઉન્ટન ેન  ૧૮૮૪  ઈવ લટયભેન  અભેયીકા  

૧૦૭ તાા ચાલી  ૧૭૭૮ જવેપ િïF   

૧૦૮ ફર ઈન્ટ ેન  ૧૮૧૮ જ્શન રાઉડ  અભેયીકા  

૧૦૯ ફેટયી  ૧૮૦૦ એરેકઝાન્ડય લલ્ટ્ટા  ઈટારી  

૧૧૦ ભળીનગન  ૧૮૬૨ યીચાડષ ગેટબ્રરિંગ  અભેયીકા  

૧૧૧ વડા લટય    જવેપ રીરટરી   

૧૧૨ યેમન  ૧૮૬૩ રલાન  ઇંગ્રેન્ડ 

૧૧૩ યેકડમ  ૧૮૯૫ ભાકોની  ઈટારી  

૧૧૪ યેકડમ એમ્ીલ્ટ્પામય  ૧૯૦૭ ડી.પયેરટ  અભેયીકા  

૧૧૫ યેકડમ લાલ્ટ્લ  ૧૯૦૪ ફ્રેનભિંગ  ઇંગ્રેન્ડ 

૧૧૬ યેલ્ટ્લે એન્ન્જન  ૧૮૨૯ રટીલન્વન  ઇંગ્રેન્ડ 

૧૧૭ યાભન કકયણ  ૧૯૨૮ વી.લી.યાભન  બાયત  

૧૧૮ યકેટ રલાશી ફતણ ૧૯૩૬ યફટષ  એચ.ગડાટષ   અભેયીકા  

૧૧૯ શનૂ્મ અને આંકડાની ળધ  ઈ.સ.્ ૪૯૯  આમષબટ્ટ  બાયત  

૧૨૦ રલ્ટ્કના નનમભ  ૧૫૯૦ ગેરીરીમ  ઈટારી  

૧૨૧ લનરનત વુંલેદનળીર છે.  ૧૯૨૬ જગદીળચુંદ્ર ફઝ  બાયત  

૧૨૨ ભેરેયીમા યગન ું નનદાન  ૧૮૯૪ યનાલ્ટ્ડ યવ    

૧૨૩ નલટાભીન-એ    શકકન્વ  ઇંગ્રેન્ડ  

૧૨૪ નલટાભીન-ફી  ૧૮૯૭ ઇઝ્ભેન  ર્ ષગર  

૧૨૫ નલટાભીન-વી  ૧૯૧૨ ફ્ઈનીક શબ્રત  નલે  

૧૨૬ નલટાભીન-ડી  ૧૯૧૨ ભેક કરભ    
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૧૨૭ નલટાભીન-ઈ        

૧૨૮ લીજીન ગ  ૧૮૭૯ થભવ આલ્ટ્લા એડીવન  અભેયીકા  

૧૨૯ લેલ્ટ્ડીંગ (ઇરેસ્ટ્ક્રક) ૧૮૭૭ થમ્વન  અભેયીકા  

૧૩૦ નલદ્ય ત વુંદેળાઓ - લામયરેવ  ૧૮૯૫ ભાકોની  ઈટારી  

૧૩૧ ફેયભીટય -લા્ ુંબાયભાક મુંત્ર  ૧૬૪૩ ટયીવેરી  ઈટારી  

૧૩૨ નલડીમ કેવેટ યેકડષય  ૧૯૬૯ વની  કુંની  ાાન  

૧૩૩ રટીભ એન્ન્જન - લયામુંત્ર  ૧૭૭૭ જેમ્વ લટ  રકટરેન્ડ  

૧૩૪ રટીર  ૧૮૫૬ ફેરવેભેય  ઇંગ્રેન્ડ 

૧૩૫ રટેઈનરેવ રટીર  ૧૯૧૩ શયેી િેમરી ઇંગ્રેન્ડ 

૧૩૬ રટીભય  ૧૭૭૫ ેયીમય ફ્ાુંવ  

૧૩૭ રરાઈડ રૂર  ૧૬૨૧ નલબ્રરમભ એરેડ  બ્રિટન  

૧૩૮ રેવ ક્રાફ્ટ -અલકાળમાન  ૧૯૫૭   યનળમા  

૧૩૯ વફભયીન  ૧૭૭૬ ર્ રરેન અભેકયકા  

૧૪૦ વાઈક્રરન  ૧૯૩૧ અનેરટ રયેન્વ  અભેકયકા  

૧૪૧ નવભેન્ટ , ટષ રેન્ડ  ૧૮૨૪ જવેપ એીડીન  ઇંગ્રેન્ડ 

૧૪૨ ળટષ  શને્ડ બ્રરન ૧૮૩૭ આઇઝેક ીટભેન  બ્રિટન  

૧૪૩ વેલ્ટ્્ ુંરઈડ  ૧૮૬૯ જ્શન લેલ્ટ્રી શમાટ્ટ યનળમા  

૧૪૪ ળયીયભાું રશીન ું ભ્રભણ  ૧૬૨૮ શાલે  ઇંગ્રેન્ડ 

૧૪૫ ળીતાની યવી  ૧૭૯૬ એડલડષ જેનય  ઇંગ્રેન્ડ 

૧૪૬ શડકલાની યવી  ૧૮૮૫ ઈૂ ાશ્વમષ ફ્ાુંવ  

૧૪૭ બ્રરમ યવી  ૧૨.૪.૧૯૫૫  ડૉ.જનાવ વાલ્ટ્ક   

૧૪૮ ફી.વી.જી.ની યવી  ૧૯૨૦ કારભેટ , ગ્્ ુંયીન ફ્ાુંવ  

૧૪૯ કરેયા ની યવી  ૧૮૭૭ યફટષ  કચ  જભષની  

૧૫૦ ભેરેયીમા ની યવી  ૧૮૮૦ રીનલયેન ફ્ાુંવ  

૧૫૧ રટેથરક ૧૮૧૫ યેભ રીનેક  ફ્ાુંવ  

૧૫૨ નવન્થેટીક જ્નીન્વ  ૧૯૬૯ શયગનલિંદ ખ યાના  બાયત  
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૧૫૩ નવનેભા  ૧૮૮૫ લ્ટ્્ ુંભીઈય બાઈઓ  ફ્ાુંવ  

૧૫૪ નવનેભા ફરતી  ૧૯૨૩ ડૉ.ડી.પયેરટ  અભેયીકા  

૧૫૫ શરેીકટટય  ૧૯૩૦ ડી.આરકાનીમ  ઈટારી  

૧૫૬ રટીભ ળી  ૧૮૯૪ જે.ી.ેયીમય  ફ્ાુંવ  

૧૫૭ કેથડ -યે-ટયફૂ  ૧૮ભી  વદી  ફૂફૂવ  ઇંગ્રેન્ડ 

૧૫૮ એટભન ું નલબાજન  ૧૯૩૪ ઓટશાન રટેવભેન    

૧૫૯ રથભ અણ બઠ્ઠી  ૧૯૪૨ પભી  ઈટારી  

૧૬૦ શાઈડ્રજનફોંફ  ૧૯૫૧ અણ ુંુંચ અભેકયકા  

૧૬૧ ક નત્રભ યેડીમ એક્ટીલીટી ૧૯૩૪ જ્્ ુંરેટ ય યી    

૧૬૨ આલ્ટ્પા,ફીટા અને ગેભા કકયણ  ૨૦ ભી વદી  રૂધયપડષ   ઇંગ્રેન્ડ 

૧૬૩ ટાઈયાઈટય ૧૮૬૪ ભીતે્તયશપેય  ઓસ્ટ્રરમા  

૧૬૪ ઇરેક્રપટગ્રાપી  ૧૯૩૭ ચેરટય પરમડ કારવષન અભેયીકા  

૧૬૫ ક નત્રભ અંગના રણેતા  ૧૯૫૭ ડૉ.નલલ્ટ્રેભ જે.કલ્ટ્પ    

૧૬૬ લેય ભ કકરનય  ૧૯૦૨ શફષટ ર્થૂ    

૧૬૭ શલય ક્રાફ્ટ  ૧૯૫૫ કક્રરટપય કકેયેર  ઇંગ્રેન્ડ 

૧૬૮ ઇરેસ્ટ્ક્રક અરતય  ૧૯૨૮ લીટય ટન્ટ કરનર અભેયીકા  

૧૬૯ રેવય કકૂય  ૧૬૭૯ ડેનીવ ેીન  ઇંગ્રેન્ડ 

૧૭૦ ર્થૂિળ  ૧૯૬૧ રકીફ કુંની    

૧૭૧ ર્થૂેરટ  ૧૮૯૨ ળેકપલ્ટ્ડ  અભેયીકા  

૧૭૨ રાકપિંગ ગેવ  ૧૭૯૨ નલબ્રરમભ ભડોક રકટરેન્ડ  

૧૭૩ શીરીમભ ગેવ    રકકમય   

૧૭૪ ચશ્ભા   ફેન્ાભીન ફે્કરીન  ઇંગ્રેન્ડ 

૧૭૫ ટેરીનલઝન  ૧૯૨૬ જ્શન રગી ફામડષ  અભેકયકા  

૧૭૬ ઇરેસ્ટ્ક્રક કમ્ટ્ ટય  ૧૮૨૪ એરન ર્ યીંગ  ઇંગ્રેન્ડ 

૧૭૭ િેઈન બ્રરી ૧૮૨૯  ઈવ િેઈર    

૧૭૮ રેરર કાય  ૧૮૮૮ કારષ ફેન્જ જભષની  
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૧૭૯ રેવય  ૧૯૬૦ ટાઉન્વ  જભષની  

૧૮૦ લનળિંગ ભળીન  ૧૯૦૭ શરભળીન કુંની  અભેકયકા  

૧૮૧ કાફોયેટય ૧૮૭૬ ફકષ શલ્ટ્ડય  અભેકયકા  

૧૮૨ એડ્રેવગ્રાપ ૧૮૯૩ જે.એવ.ડુંકન  અભેકયકા  

૧૮૩ આકષ રેમ્  ૧૮૪૯ વી.એપ.ર્ ળ  અભેકયકા  

૧૮૪ ફામપક્ર રેન્વ  ૧૭૦૬ ફેન્ાભીન ફે્કરીન  અભેકયકા  

૧૮૫ કરકયન ૧૭૭૪ કારષ ળૈરી  રલીડન  

૧૮૬ વુંગીતભમ કપલ્ટ્ભ  ૧૯૨૩ ડૉ.રીડી પયેરટ  અભેકયકા  

૧૮૭ ફરતી કપલ્ટ્ભ  ૧૯૨૬ લનષય િન્વ  અભેકયકા  

૧૮૮ વેલ્ટ્્ ફડષ   ૧૮૬૧ એરેકઝાન્ડય  ાક્વષ  બ્રિટન  

૧૮૯ જનયેટય  ૧૮૬૦ ીવીઓનનટી  જભષની  

૧૯૦ એયકન્ડીળનનગ  ૧૯૧૧ કાયકટ  અભેકયકા  

૧૯૧ યેફ્ીજયેટય ૧૮૫૦ જેમ્વ શયેીવન  અભેકયકા  

૧૯૨ વેપટીીન  ૧૮૪૯ લાલ્ટ્ટય શન્ટ અભેકયકા  

૧૯૩ યભાણ  વુંખ્મા  ૧૯૧૩ શને્રી ભરરે  બ્રિટન  

૧૯૪ યભાણ  વુંયચના  ૧૮૦૩ ડાલ્ટ્ટન  બ્રિટન  

૧૯૫ આલતષક કષ્ટક   ભેન્ડેરીપ યનળમા  

૧૯૬ ઓઝન  ૧૮૩૯ રકનરેન જભષની  

૧૯૭ ટટૂ ગ્રશ  ૧૯૩૦ ટમ્ફગ અભેકયકા 

૧૯૮ સમૂષભુંડભાું કેન્દ્ર સમૂષ  ૧૫૪૩ કયનનકવ  રેન્ડ  

૧૯૯ શલેી શાઇડ્રજન-ડયટેૂયીમભ   એચ.વી.ઉયે    

૨૦૦ ેશ્ચ્્ ુંયાઈઝેળન ૧૮૬૭ ઈૂવ ાશ્ચય ફ્ાુંવ  

૨૦૧ નાઇરન ૧૯૩૭ લરેવ કેયધવષ અભેકયકા  

૨૦૨ નવરભગ્રાપ    ળેફયી ભારે   

૨૦૩ પટગ્રાપી (કાગ ય ) ૧૮૩૫ ટેરફટ  બ્રિટન  

૨૦૪ પટગ્રાપી (ધાત  ું  ય ) ૧૮૨૬ નીઈટરે  ફ્ાુંવ  
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૨૦૫ યેકડમ એક્ટીલીટી ૧૮૯૮ એન્ટની ફેક્લેયર ફ્ાુંવ  

૨૦૬ કેલ્ટ્ય રેટય ૧૬૪૨ લી.ારકર    

૨૦૭ ભેટર ળધત  ું મુંત્ર  ૧૮૮૧ ગે્રશાભ ફેરે અભેકયકા  

૨૦૮ ટેરીગ્રાપ  ૧૭૮૭ એભ. રમ્ભડ  ફ્ાુંવ  

૨૦૯ ટેરીગ્રાપ કડ  ૧૮૩૭ વેન્્ ુંઅર ભવષ  અભેકયકા  

૨૧૦ ભાઈક્રરક  ૧૫૯૦ ઝેડ જેન્વન  નેધયરેન્ડ  

૨૧૧ ભાઈક્રપન  ૧૮૭૬ ગે્રશાભ ફેરે  અભેકયકા  

૨૧૨ રાઉડ રીકય  ૧૯૦૦ શયેવ ળટષ   બ્રિટન  

૨૧૩ ેનનનવબ્રરન ૧૯૨૮ એરેકઝાન્ડય ફ્રેનભિંગ  બ્રિટન  

૨૧૪ ઇરેસ્ટ્ક્રક કમ્ટ્ ટય  ૧૮૨૪ એરન ર્ યીંગ  ઇગ્રેન્ડ  

૨૧૫ રશીના આય.એચ.પેક્ટય  ૧૯૪૦ કારષ રેન્ડરટેઇનય  અભેકયકા  

૨૧૬ ભ્રણૂ નલજ્ઞાન  ૧૭૯૨ અનેરટ લાન ફેઅય  એરટનનમા  

૨૧૭ ફામકેભેરરી ૧૬૪૮ લાન શરેભાુંટ ફેલ્ટ્જીમભ  

૨૧૮ ફેક્ટેકયમા  ૧૬૮૩ રીલનશાક  શરેન્ડ  

૨૧૯ ઇરેક્ર કાકડિમગ્રાપ  ૧૯૦૮ એન્થલેન  શરેન્ડ  

૨૨૦ ઇન્ર્ રીન  ૧૯૨૧ ફેકટિંગ અને ફેરટ  કેનેડા  

૨૨૧ કૃનત્રભ શદમન ઉમગ  ૧૯૬૩ ભાઈકર ડી ફેકી  અભેકયકા  

૨૨૨ કેન્વયના જનીન  ૧૯૮૨ યફટષ  લૈન્ફગષ  અભેકયકા  

૨૨૩ શનભમેથી    શાનીભન જભષની  

૨૨૪ ગબષનનયધક ગી  ૧૯૫૫ ીનક્વ અભેકયકા  

૨૨૫ કકડની ભળીન  ૧૯૪૪ કલ્ટ્પ  શરેન્ડ  

૨૨૬ ળયીય નલજ્ઞાન  ૧૭૫૭ એરનિેરટલાન  શારય  સ્રલઝયરેન્ડ 

૨૨૭ થાઈયકીવન  ૧૯૧૯ એડલડષ કાન્લ્ટ્લન   અભેકયકા  

૨૨૮ ઓન શાટષ  વર્જની  ૧૯૫૩ લલ્ટ્ટન રીરી શરે  અભેકયકા  

૨૨૯ એરીયીન  ૧૮૮૯ ડ્રેવય  જભષની  

૨૩૦ ડી.ડી.ટી.  ૧૯૩૯ ાઉર મરૂય જભષની  
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૨૩૧ ડી.એન.એ    જેમ્વ લટવન તથા કીક    

૨૩૨ ટેયાભાઈવીન  ૧૯૫૦ પીનેર  અભેકયકા  

૨૩૩ ટેરટટયફૂ ફેફી  ૧૯૭૮ રટેટટ અને એડલડષ  બ્રિટન  

૨૩૪ એઈડ્ઝના નલાણ ું    

કૂ ભાટાબ્રરમય અને યફટષ  
ગેર    

૨૩૫ ટી.ફી.ના જ ુંત  ઓની ળધ  ૧૮૨૨ યફટષ  કચ  જભષની  

૨૩૬ કેભેય  ૧૮૩૯ જ્મર્જ ઇરટભેન    

૨૩૭ ફેકેરાઈટ ટરાસ્ટ્રટક ૧૩/૭/૧૯૦૭  બ્રરમ ફેકેરેન્ડ    

૨૩૮ જેટ ટરેન  ૧૯૬૩ નલબ્રરમભ લેર બ્રરમય    

૨૩૯ ેવભેકય  ૧૯૬૧ નલલ્ટ્વન ગે્રટફેચ  અભેકયકા  

૨૪૦ ભાઈક્રચી  ૧૯૬૪ જેક વેંટ કરેય કકલ્ટ્ફી  અભેકયકા  

૨૪૧ કેટ વાઈઝ કેલ્ટ્ય રેટય ૧૯૬૭ જેક વેંટ કરેય કકલ્ટ્ફી  અભેકયકા  

૨૪૨ ગેવ પામય  ૧૭૯૯ કપરી રેફન  ફ્ાુંવ  

૨૪૩ ગેવવગડી   ૧૮૩૬ નેધયરેન્ડ્ ગેવ કુંની  નેધયરેન્ડ્વ 

૨૪૪ ગેઈગય ગણક  ૧૯૧૦ નલલ્ટ્શભે ગેઈગય  જભષની  

૨૪૫ એયવર  ૧૯૪૧ રામરે ગડૂય ઈ  અભેકયકા  

૨૪૬ એમ્બ્્ રન્વ ૧૭૯૨ ફેયન રાયી    

૨૪૭ ફર ફેયીંગ  ૧૫૪૩ ફેન્લેન્્ ુંટ  કેબ્રરની ઈટારી  

૨૪૮ ફેટયી        

૨૪૯ કાફષન ેય  ૧૮૦૬ યાલ્ટ્પ લેગવ ુંડ ે ઇગ્રેન્ડ 

૨૫૦ નવગાયેટ  ૧૮૪૩ ફ્ાુંવ કુંની  ફ્ાુંવ  

૨૫૧ ડાઈ   નલબ્રરમભ શને્રી કીન ઈગ્રેન્ડ 

૨૫૨ નીઓન રાઈટ-યુંગીન રકાળ  ૧૯૧૦ જ્મજીવ કરાઉડ    

૨૫૩ યાપીન ઓઈર-કેયવીન  ૧૮૫૪ જેમ્વ મુંગ  રકટરેન્ડ 

૨૫૪ ચ્્ ઇંગ-ગભ  ૧૮૪૮ ભેઈને  અભેકયકા  

૨૫૫ નભલ્ટ્ક ફટર  ૧૯૧૪ જવેપ જન્વેન  રલીડન  
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૨૫૬ ભાઈક્રલેલ ઓલન  ૧૯૪૫ યેમથન  ઇન કોયેટેડ  અભેકયકા  

૨૫૭ ગેબ્રરમભ નાઈરેટ ૨૦૦૯ ઇવામ ું આકાવાકી    

૨૫૮ ર-ટેમ્યેમય ફપય રેમય  ૧૯૮૫ કશયળી આભાન   

૨૫૯ ઉત્કક્રાુંનતલાદ  ૧૮૫૯ ચાલ્ટ્વષ ડાનલિન  ઇંગ્રેન્ડ  

૨૬૦ ગામયરક-કુંાવ  ૧૯૧૧ ઈરીભય ટેયી  અભેયીકા  

૨૬૧ શલા બયેર ટામય  ૧૮૮૮ જ્શન ડનર  રકટરેન્ડ  

૨૬૨ ાણીન ું પ થ્થકયણ ૧૭૮૧ કેલેન્ડીળ  ઇંગ્રેન્ડ  

૨૬૩ ટેયીરીન ૧૯૪૧ નલનપીલ્ટ્ડ ,કપક્ળન  ઇંગ્રેન્ડ  

૨૬૪ રગેયીમમ્વ ૧૯૧૪ જ્શન નેનમય  રકટરેન્ડ  

૨૬૫ રરાઇડય રૂર  ૧૬૨૧ નલબ્રરમભ એરેડ  બ્રિટન  

૨૬૬ વાઈકરરન  ૧૯૩૧ અનેરટ રયેન્વ  અભેયીકા  

૨૬૭ રટીભળી  ૧૮૯૪ જે.વી.ેયીમય  ફ્ાુંવ  

૨૬૮ ચરબ્રચત્ર  ૧૮૯૩ થભવ આલ્ટ્લા એડીવન  અભેયીકા  
૨૬૯         

૨૭૦         

૨૭૧         

૨૭૨         

૨૭૩         

૨૭૪         

૨૭૫         
 


